Návod k použití

Luminometr
3M™ Clean‑Trace™ NGi
a
dokovací stanice

Návod k použití
Luminometr 3M™ Clean Trace™ NGi a dokovací stanice
REJSTŘÍK
1.0 POPIS VÝROBKU

1.01 Jak luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi pracuje při měření kontaminace
1.02 Testování koncentrace ATP a hygieny ploch.
1.03 Testování ATP ve vodě.

2.0 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘÍSTROJI
2.01 Součásti luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NGi
2.02 Obecné charakteristiky
2.03 Dobíjení baterie
2.04 Zapnutí přístroje
2.05 Režimy měření
2.06 Vložení testu
2.07 Čidlo tampónu
2.08 Úsporný režim
2.09 Komunikace s počítačem

3.0 PŘÍSLUŠENSTVÍ

3.01 Dokovací stanice luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NG
3.02 Měkké přenášecí pouzdro na luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NG

4.0 REŽIM MĚŘENÍ VZORKŮ

4.01 Co je režim MĚŘENÍ VZORKŮ
4.02 Jak testovat v režimu MĚŘENÍ VZORKŮ

5.0 PROGRAMOVÝ REŽIM

5.01 Co je Programový režim
5.02 Jak používat Programový režim
5.03 Opakované testování
5.04 Dílčí sady výsledků
5.05 Kontrola výsledků

6.0 NABÍDKA NASTAVENÍ

6.01 Co umožňuje NABÍDKA NASTAVENÍ
6.02 Jak otevřít NABÍDKU NASTAVENÍ
6.03 Nastavení formátu data
6.04 Nastavení data
6.05 Nastavení času
6.06 Nastavení jazyka
6.07 Provádění autotestu
6.08 Nastavení Intervalu podsvícení

7.0 SYNCHRONIZACE NGi

7.01 Co je SYNCHRONIZACE NGi
7.02 Jak provádět SYNCHRONIZACI NGi

8.0 ZVLÁDÁNÍ NĚKOLIKA ORGANIZACÍ
9.0 PLÁNOVANÉ MĚŘENÍ VZORKŮ
9.01 Použití Plánovaného měření vzorků
9.02 Opakované testování
9.03 Dílčí sady výsledků
9.04 Nové přidělení plánů

10.0 FLEXIBILNÍ POLE

10.01 Vytvoření nové sady výsledků
10.02 Aktualizace existující sady výsledků

11.0 POKYNY PRO UŽIVATELE
12.0 PÉČE O LUMINOMETR 3M™ CLEAN‑TRACE™ NGi
12.01 Čištění
12.02 Teplota
12.03 Pokyny pro baterii

13.0 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

13.01 Všeobecné informace
13.02 Obrazovky při závadě baterie
13.03 Obrazovky při chybě komunikace
13.04 Obrazovka při chybě autotestu
13.05 Obrazovky při dalších závadách
13.06 Náhodná změna nastavení jazyka

14.0 PŘÍLOHY

14.01 Technické údaje
14.02 Termíny a formáty

F

1.0 POPIS VÝROBKU
1.01 Jak luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi pracuje při měření kontaminace
1.02 Testování koncentrace ATP a hygieny ploch
1.03 Testování ATP ve vodě

1.01 Jak luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi pracuje při měření kontaminace
Luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi je luminometr používaný v kombinaci se sadami činidel 3M k měření úrovně kontaminace ploch
a vzorků vody. Principem metody je bioluminiscence adenosintrifosfátu (ATP). ATP je látka přítomná ve všech materiálech živočišného a
rostlinného původu, včetně většiny zbytků potravin, bakterií, hub a jiných mikroorganismů. Měření ATP se provádí na základě enzymatické
reakce, k níž v přírodě dochází u světlušek.
Luciferin/luciferáza (chem. látka světlušek) + ATP = světlo
Množství emitovaného světla je přímo úměrné množství ATP. Intenzita světla emitovaného ze vzorku je měřena luminometrem
3M™ Clean‑Trace™ NGi a na obrazovce se objeví v relativních světelných jednotkách (RLU).
1.02 Testování koncentrace ATP a hygieny ploch.
Luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi je – v kombinaci s příslušnou testovací sadou – účinnou metodou pro monitorování hygienického
stavu povrchů. Test zjišťuje ATP z mikroorganismů i zbytků výrobků. Měření „celkového obsahu ATP“ je důležitým indikátorem celkové
čistoty. Zbytky výrobků, které na plochách zůstanou po čištění, budou zdrojem živin pro jakékoli zbývající mikroorganismy a mohou
také mikroorganismy chránit před účinky dezinfekčních prostředků. Díky rychlému zjištění výsledků umožňuje použití luminometru
3M™ Clean‑Trace™ NGi v případě nepřijatelných hodnot podniknout okamžité kroky k nápravě. Plochy lze před dalším použitím znovu
očistit, a tak zajistit dobrou hygienu a prevenci kontaminace.
Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny k testovací sadě.
1.03 Testování ATP ve vodě.
K dispozici jsou testovací sady k hodnocení kontaminace tekutých vzorků. Měření celkového obsahu ATP ve vzorcích vody z posledního
oplachu je indikátorem účinnosti procesů čištění na místě (Clean in Place – CIP). Měření celkových hodnot ATP ve vodě z výroby i odpadové
vodě, v nádržích na vodu a chladicích věžích lze použít ke zjištění a sledování účinnosti programu čištění biocidy.
Potřebujete‑li další informace o povaze kontaminace, lze vedle měření celkového ATP měřit i volné neboli nemikrobiální ATP.
Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny k testovací sadě.
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2.01 Součásti luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NGi
Účel každého funkčního tlačítka se může měnit podle aktuální nabídky zobrazené na obrazovce. Jakmile zvolíte konkrétní nabídku, funkce
tlačítka se zobrazí ve spodní části obrazovky přímo nad každým tlačítkem.
Obrázek 1

Obrázek 2

Kryt komory
Pojistka krytu
Indikátor stavu baterie

RS 232 k počítači
USB k počítači *

Obrazovka displeje
Navigační tlačítka

El. proud z nabíječky

Ovládač kurzoru
Spínač zap./vyp.

* U přístrojů verze 1 je
USB neaktivní

2.02 Obecné charakteristiky
Luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi je lehký, plně přenosný přístroj s alfanumerickým LCD displejem. Tento přístroj je určen pro použití
ve výrobních prostorách, ve zdravotnických zařízeních a laboratořích a lze jej dodat s pouzdrem pro přenášení. Samostatná vnitřní lithiová
baterie slouží k uchování informací v paměti přístroje, co se týče schémat testování vzorků, testovaných bodů, dat a nastavení kalibrace.
Na luminometru NGi není RS 232 k počítači funkční.
2.03 Dobíjení baterie
Přístroj je napájen vyjímatelnou, dobíjecí lithium‑iontovou baterií. Uzavřená bateriová jednotka je dodávána s luminometrem
3M™ Clean‑Trace™ NGi a je potřeba ji před použitím nabít.
Bateriovou jednotku je nutné instalovat do přístroje. Umístěte bateriovou jednotku do otvoru na zadní straně luminometru
3M™ Clean‑Trace™ NGi a to tak, že bateriovou jednotku vložíte spodkem napřed a zatlačíte baterii na místo. Baterii fixujte otočením
fixačního šroubku po směru hodinových ručiček pomocí malého šroubováku. Neutahujte příliš.
Luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi lze teď nabít dodanou nabíječkou. Zapojte konektor z nabíječky do luminometru 3M™ Clean‑Trace™
NGi, jak je patrné z obr. 2, a poté zapojte nabíječku do zásuvky střídavého proudu a zapněte. Alternativně lze použití volitelnou dokovací
stanici. Zasaďte luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi do dokovací stanice, zapojte konektor z nabíječky do stanice a poté zapojte nabíječku
do zásuvky střídavého proudu.
Baterie v luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NGi bude plně nabita přibližně za 2 hodiny a poté je připravena k použití. Indikátor baterie
ukazuje stav nabíjení. Vytáhněte kabel ze zásuvky střídavého proudu a odpojte nabíječku od přístroje. Pokud používáte dokovací stanici,
nabíječku k ní lze ponechat stále připojenou. Takto je přístroj vždy nabíjen, když je v dokovací stanici, aby byl připraven k použití.
Když je luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi vypnutý a nabíjí se, zobrazuje tuto obrazovku.

Pokud je luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi zapnut a používán během nabíjení s
připojenou nabíječkou, displej zobrazuje vedle symbolu baterie šipku.
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Po zapnutí luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi stále zobrazuje stav baterie v pravém horním rohu displeje.

Vyjímatelná baterie je přidržována na místě jediným šroubkem.
Chcete‑li ji vyjmout, otáčejte šroubkem proti směru hodinových ručiček, dokud se neuvolní
(je to šroubek s roznýtovaným koncem, takže zůstane připojený k bateriové jednotce) a poté
baterii vyjměte.

Šroubek pro vyjmutí baterie
Vyjmutá baterie. Pozor na kontakty baterie. Nedotýkejte se jich a chraňte před kontaminací
– jinak hrozí nespolehlivá funkce přístroje. Baterii lze zakoupit pouze od 3M nebo
místního distributora.

2.04 Zapnutí přístroje
Před zapnutím přístroje zajistěte, aby v komoře nezbyl žádný vzorek z předchozího testu. Hlavním vypínačem je červené tlačítko na přístroji.
Stisknutím a přidržením tlačítka zap./vyp. se luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi zapne. Novým stisknutím a přidržením tlačítka zap./vyp.
se luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi vypne. Po zapnutí luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi provede řadu autodiagnostických testů
včetně úvodního změření pozadí přístroje a kontroly kalibrace. Během úvodního spouštění a autotestu systému se zobrazí
následující obrazovky.
Nejprve se zobrazí tato obrazovka:
START-UP OK
Press any button to Pause
V této chvíli lze funkci luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NGi pozastavit pro zaznamenání
verze hardwaru a softwaru, což pomáhá diagnostice v případě poruchy. Stiskem libovolného
tlačítka při zobrazení této obrazovky lze přístroj pozastavit.
Čísla verzí jsou zobrazena ve spodní části obrazovky.
Stiskem libovolného tlačítka můžete luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi nechat pokračovat.
3M Clean-Trace NGi
H:1.6
S:4.5 B:2.3 F:1.0

Luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi nyní provede úvodní kontrolu pozadí a kalibrace.
Performing Self–check
Please Wait........

Pokud bude výsledek úvodní kontroly pozadí a kalibrace v povoleném rozmezí, zobrazí se
obrazovka uvedená vpravo.
Pokud úvodní měření pozadí nesplňuje požadavky, prostudujte si pokyny odstraňování závad
v oddílu 13 této příručky.

Performing Self Check


OK

Stisknutím tlačítka OK zobrazíte hlavní nabídku systému.
Pokud by se autotest při spouštění luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NGi nezdařil,
může se zobrazit jedna z několika obrazovek. Pokud k tomu dojde, prostudujte si pokyny
odstraňování závad v oddílu 13 této příručky.

PASS
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2.05 Režimy měření
Luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi nabízí tři metody měření vzorku.
Režim MĚŘENÍ VZORKŮ umožňuje provést libovolný počet měření, ale neukládá data k
Wed 04 Jan 2012 10:09
pozdějšímu použití.
Select
PROGRAMOVÝ REŽIM umožňuje ukládání dat na luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NGi a
pak přenesení do online softwaru 3M™ Clean‑Trace™. Pro použití programového režimu bude nutné vytvořit vzorková schémata a zavést je
do luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NGi. (Další podrobnosti viz oddíl 5).
PLÁNOVANÉ MĚŘENÍ VZORKŮ umožňuje uživateli přístup k předem definovaným plánům měření vzorků. Sestavuje seznam dat, časů a
vzorkových schémat, které byly přiděleny uživateli, který se přihlásil do luminometru NGi. Další podrobnosti viz oddíl 9.
2.06 Vložení testu
Otevřete kryt komory posunutím pojistky krytu doleva. Kryt se otevře.

Vložte testovací systém 3M do komory. Přiklopte kryt zpět na přístroj a pak zatlačte,
až zapadne.

2.07 Čidlo tampónu
Test doporučujeme vyjmout z komory luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NGi co nejdříve po ukončení měření testu. Pokud by byl
3M™ Clean‑Trace™ ATP test ponechán v komoře a došlo k převrácení přístroje nebo jeho uložení na boku, může dojít k unikání obsahu
testu do luminometru, a to by mohlo způsobit poškození citlivých součástí přístroje.
Luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi je vybaven čidlem ke zjištění, zda nebyl 3M™ Clean‑Trace™ ATP test ponechán v komoře déle než
30 sekund po dokončení měření. Pokud k tomu dojde, přístroj zobrazí na obrazovce chybové hlášení „Tampón ponechán v komoře“ a pípnutí
upozorní uživatele, aby test po měření vyjmul.
Podobně, pokud dojde k pokusu o měření v programovém režimu, aniž by byl v komoře přístroje 3M™ Clean‑Trace™ ATP test, čidlo testu
upozorní uživatele, že je komora prázdná, a to chybovým hlášením „Chybí tampón“ a pípnutím. Toto hlášení nebude zobrazeno, pokud dojde
k pokusu o měření v režimu Měření vzorků.
2.08 Úsporný režim
Pokud je luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi zapnut, ale ponechán po nějaký čas bez
dozoru, přepne se do úsporného režimu, aby šetřil baterii. Během normálního provozu se
přístroj takto přepne přibližně 30 sekund po vypnutí podsvícení.
Vedle je zobrazena obrazovka úsporného režimu. Do úsporného režimu lze také vstoupit
stisknutím a přidržením levého horního zeleného funkčního tlačítka, když jste v displeji
„Hlavní nabídka“.
Následné stisknutí libovolného zeleného tlačítka (kromě červeného tlačítka hlavního
vypínače) na luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NGi vrátí přístroj na obrazovku zobrazenou
před aktivací úsporného režimu.
2.09 Komunikace s počítačem
Aby byla možná komunikace mezi luminometrem 3M™ Clean‑Trace™ NGi a online
softwarem 3M™ Clean‑Trace™, zajistěte, aby byl luminometr připojen k počítači USB
kabelem nebo přes dokovací stanici 3M™ Clean‑Trace™, která je připojena k počítači
USB kabelem.
Pokud počítač komunikuje s luminometrem 3M™ Clean‑Trace™ NGi během přenosu
vzorkových schémat nebo výsledků, na displeji se objeví obrazovka uvedená vpravo.

Data Synchronisation
In Progress

....

3.0 PŘÍSLUŠENSTVÍ
3.01 Dokovací stanice luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NG
3.02 Měkké přenášecí pouzdro na luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NG

3.01 Dokovací stanice luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NG
Dokovací stanice luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NG, která je k dispozici jako volitelné příslušenství,
slouží jako stojánek na luminometr, a umožňuje okamžité připojení k nabíječce i komunikaci s počítačem.
Nabízí následující užitečné možnosti:
• možnost přístroj jednoduše zvednout a odnést bez odpojování kabelů,
• praktickou nabíjecí kolébku,
• zvýšenou stabilitu přístroje na stole,
• dokovací stanice drží luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi v optimálním pracovním a zorném úhlu pro
použití na stole,
• uživatel může zapojit kabel přímo do přístroje nebo do dokovací stanice.

Konektor do Clean-Trace™ NG

Tiskárna

RS232 USB* El. proud z nabíječky

Chcete‑li ji použít, jednoduše umístěte luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi do příslušného otvoru a lehce zatlačte dolů. Konektory do
tiskárny, počítače a nabíječky lze v případě potřeby nechat trvale na místě.
RS232 není funkční na luminometru NGi.
Tiskárna není funkční na luminometru NGi.
*U přístrojů verze 1 je USB neaktivní
3.02 Měkké přenášecí pouzdro na luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NG
Luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi je lehký a plně přenosný přístroj k použití ve výrobních
prostorách, zdravotnických zařízeních a laboratořích. Lze jej zakoupit s volitelným přenášecím
pouzdrem, které zvýší mobilitu a ochranu přístroje. Během měření lze přístroj z pouzdra vyjmout,
lze však měřit i s přístrojem v pouzdře. Vzorky lze vkládat po zvednutí krytu v horní části pouzdra.
Luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi je chráněn před upadnutím šňůrou připevněnou k pouzdru,
která se připevní k přístroji.
Praktický způsob použití je znázorněn na obrázku vlevo. Upravte popruhy pouzdra tak, aby byl
přístroj ve správné výšce a bezpečí.

4.0 REŽIM MĚŘENÍ VZORKŮ
4.01 Co je režim MĚŘENÍ VZORKŮ
4.02 Jak testovat v režimu MĚŘENÍ VZORKŮ

4.01 Co je režim MĚŘENÍ VZORKŮ
Režim MĚŘENÍ VZORKŮ umožňuje provést libovolný počet měření, ale neukládá data k pozdějšímu použití.
POZNÁMKA: Co se týče ukládání dat, viz oddíl 5 PROGRAMOVÝ REŽIM.
4.02 Jak testovat v režimu MĚŘENÍ VZORKŮ
Zapněte luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi. Po inicializaci se zobrazí HLAVNÍ NABÍDKA:
Kurzor bude ukazovat na volbu MĚŘENÍ VZORKŮ. Do luminometru 3M™ Clean‑Trace™
NGi vložte testovací systém 3M (viz oddíl 2.06)
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Měření vzorků
K měření vzorku stiskněte tlačítko ZVOLIT. Obrazovka zobrazí slovo MĚŘENÍ a objeví se
řada „odpočítávacích“ bloků.

Measuring
Please Wait........

Na obrazovce se poté zobrazí výsledek v relativních světelných jednotkách (RLU).

52,827 RLU
This result has not been
Stored in the database
Wed 04 Jan 2012 10:09
Back
Measure

K měření dalšího vzorku vytáhněte předchozí test, založte nový a stiskněte tlačítko MĚŘIT.
Jakmile jsou všechna měření dokončena, stiskněte tlačítko Zpět, abyste se vrátili zpět do HLAVNÍ NABÍDKY.
Pokud je intenzita světla v komoře vyšší než rozsah přístroje, přístroj zobrazí
zprávu Přetížení.
Pokračujte stiskem libovolného tlačítka.
K přetížení dochází, pokud nárůst RLU překročí předem stanovenou mez nastavenou ze
závodu. K náhodnému přetížení může například dojít, pokud při měření zůstane otevřená
vzorková komora. V případě přetížení zjistěte příčinu a pak opakujte měření.

Overload!
Count exceeded maximum
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5.0 PROGRAMOVÝ REŽIM
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5.04 Dílčí sady výsledků
5.05 Kontrola výsledků

5.01 Co je Programový režim
PROGRAMOVÝ REŽIM luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NGi se používá k provádění testů a ukládání výsledků u specifických testovaných
bodů v rámci uloženého vzorkového schématu. Prostudujte si návod pro uživatele online softwaru 3M™ Clean‑Trace™, co se týče zavedení
obslužného ovladače, aby se umožnila komunikace mezi online softwarem 3M™ Clean‑Trace™ a luminometrem 3M™ Clean‑Trace™ NGi
prostřednictvím USB připojení:
1. Zajistěte, aby luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi byl připojen k počítači USB kabelem nebo přes dokovací stanici luminometru
3M™ Clean‑Trace™ NG.
2. S použitím online softwaru 3M™ Clean‑Trace™ vytvořte vzorkové schéma.
3. Přeneste vzorkové schéma z online softwaru 3M™ Clean‑Trace™ do luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NGi.
4. Přeneste uložené výsledky z luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NGi do online softwaru 3M™ Clean‑Trace™.
Jakmile byla vzorková schémata přenesena do luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NGi, je přístroj připraven k měření.
5.02 Jak používat Programový režim
Z HLAVNÍ NABÍDKY s použitím navigačních tlačítek (▲/▼) zvýrazněte PROGRAMOVÝ REŽIM
a stiskněte Zvolit.

MAIN MENU
Measure Sample
Program Mode
Review Results
Setup Menu
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Nabídka PROGRAMOVÝ REŽIM zobrazí aktuální seznam vzorkových schémat, jak vidíte
vpravo na stránce S použitím navigačních tlačítek (▲/▼) zvýrazněte požadované vzorkové
schéma a stiskněte Zvolit.
Na pravé straně obrazovky je zobrazen počet již převzatých sad výsledků proti každému
vzorkovému schématu.

Ward1
Ward2
Ward3
Ward4

PROGRAM MODE
Result Sets↴
0
0
0
0
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Můžete být požádáni, abyste se luminometru NGi identifikovali. Jste‑li požádáni, abyste se
identifikovali, uvidíte obrazovku, která vám umožní zvolit vaše Uživatelské jméno.
Pokud to váš správce webových stránek dovolil, pak může být na konci seznamu jmen volba
<Žádné uživatelské jméno>. Zvolíte‑li tuto možnost, přihlásíte se anonymně.

SELECT USER
User 1
User 2
User 3
<No User Name>

Wed 04 Jan 2012 10:09

Zvolíte‑li uživatelské jméno jiné než <Žádné uživatelské jméno>, budete možná požádáni,
abyste zadali 4místný PIN. Pokud neznáte svůj PIN, přihlaste se na webovou stránku a jděte
na Můj účet, abyste viděli nebo změnili svůj PIN uživatele NGi.
Enter PIN

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

←

Wed 04 Jan 2012 10:09
Back
Select

V tuto chvíli lze použít luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi k provedení nové řady testů v rámci zvoleného vzorkového schématu, nebo
opakovat testy pro již existující uložené výsledky, které jsou uvedeny chronologicky na obrazovce.
Proti existujícím sadám výsledků se objeví následující symboly:
Měření byla provedena u všech testovaných bodů ve vzorkovém schématu.
Měření byla provedena u některých testovaných bodů ve vzorkovém schématu. Tato
měření NEBUDOU přesunuta při příští synchronizaci luminometru NGi.
Měření byla provedena u některých testovaných bodů ve vzorkovém schématu a
sada výsledků byla označena jako Kompletní. Tato měření budou přesunuta při příští
synchronizaci luminometru NGi.

Ward 1
New Results
19 Oct 02
09:25:11
19 Oct 02
13:47:02
21 Oct 02
09:05:44
22 Oct 02
08:55:17
22 Oct 02
14:30:22

●
●
●
◒

◒
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Chcete‑li provést a uložit nová měření, ujistěte se, že je zvýrazněna volba NOVÉ VÝSLEDKY a poté stiskněte Zvolit.
V tuto chvíli můžete být požádání, abyste zadali VÝSLEDKOVÉ NÁVĚŠTÍ, jestliže váš správce
RESULT LABEL
webových stránek aktivoval tuto funkci v oddílu Moje organizace.
Je to pole volného textu, které lze použít k zachycení doplňkových informací o měřeních,
Done
která se chystáte provést. Tento identifikátor lze použít ve zprávách produkovaných
A B C D E F G H I J K L M @
webovými stránkami.
N O P Q R S T U V W X Y Z .
Chcete‑li vstoupit do výsledkového návěští, posuňte kurzor na požadované znaky a stiskněte
a b c d e f g h i j k l m !
Zvolit. Zvolené znaky se objeví nahoře na obrazovce. Až skončíte, posuňte kurzor na
n o p q r s t u v w x y z $
HOTOVO a stiskněte Zvolit.
Wed 04 Jan 2012 10:09
V tuto chvíli se mohou zobrazit další obrazovky, jestliže váš správce webových stránek
Cancel
Select
nakonfiguroval funkci Flexibilní pole a jestliže byl do vašeho luminometru NGi zaveden
vhodný software. Podrobnější informace viz Oddíl 10 Flexibilní pole.
Chcete‑li provést a uložit nová měření, s použitím navigačních tlačítek zvýrazněte
Ward 1
New Results
požadovaný testovaný bod a stiskněte Měřit.
Centre of overbed Ta► ATP-S
Symbol „►“ znamená, že název testovaného bodu je příliš dlouhý pro zobrazení na
Test
1:
obrazovce. Na zbytek názvu testovaného bodu se můžete podívat, když stisknete pravou
ReTest:
stranu ovládacího tlačítka kurzoru.
Top cot or side bed ► ATP-S
Typ testu, který se má použít pro zvolený testovaný bod, je zobrazen vpravo od názvu
Test 1:
testovaného bodu. V tomto případě je zapotřebí ATP‑S (povrchový test ATP).
ReTest:
Wed 04 Jan 2012 10:09
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Luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi pak provede cyklus měření…

Ward 1
Centre of overbed table
Swab:ATP-Surface

Measuring
Please Wait........

…a zobrazí výsledek. Stisknutím OK přijměte a uložte výsledek.

Ward 1
Centre of overbed table
Swab:ATP-Surface

52,827 RLU

X FAIL

OK

Wed 04 Jan 2012 10:09

OK

POZNÁMKA: Jestliže se pokusíte o měření bez testu 3M™ Clean‑Trace™ ATP v komoře luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NGi, zobrazí se
chybové hlášení „Chybí tampón“ a pípnutí upozorní uživatele, že v komoře není test.

Výsledek je nyní uložen. Kurzor se automaticky posune k dalšímu testovanému bodu, nebo s
použitím navigačních tlačítek (▲/▼) zvýrazněte další požadovaný testovaný bod.
Testování ukončíte stiskem tlačítka Zpět.

5.03 Opakované testování
Po provedení nápravných opatření je kdykoli možné provést opakované testování
testovaného bodu, kde se předtím testování nezdařilo. Zvolte správný testovaný bod, jak je
uvedeno výše, a proveďte měření.
Pamatujte, že obrazovka měření nyní zobrazuje Opakovaný test.

Ward 1
New Results
Centre of overbed Ta► ATP-S
Test 1:
52,847 RLU X
ReTest:
Top cot or side bed rail
Test 1:
ReTest:
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Back
Measure
Ward 1
Centre of overbed table
Swab:ATP-Surface
ReTest

Measuring

Please Wait........

Nový výsledek je uložen na obrazovce v sekci Opakovaný test. Tentokrát test skončil
výsledkem splňujícím požadavky.
Test daného bodu lze opakovat několikrát, dokud není dosaženo výsledku splňujícího
požadavky. Obrazovka zobrazí pouze první test a poslední opakovaný test, ale ukládají se
všechny opakované testy daného bodu.

Ward 1
New Results
Centre of overbed Ta► ATP-S
Test 1:
52,847 RLU X
ReTest:
108 RLU 
Top cot or side bed ► ATP-S
Test 1:
ReTest:
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POZNÁMKA: Sadu výsledků lze zavřít a později zase otevřít. Například pokud v daný čas nebylo možné provést všechna měření nebo je‑li
třeba se vrátit k sadě výsledků a měření opakovat, pak možná bude nutné znovu otevřít nedokončenou sadu výsledků a získat další data.
5.04 Dílčí sady výsledků
Dílčí sada výsledků je sada výsledků, která nemá měření u všech svých testovaných bodů.
Jestliže získáváte měření nebo opakované testy a rozhodnete se opustit sadu výsledků
(stisknutím Zpět), pak, jestliže nejsou měření u všech testovaných bodů (tzn. je to dílčí sada
výsledků), zobrazí se obrazovka NEKOMPLETNÍ VÝSLEDKY.
Zvolíte‑li Ano, pak při příští synchronizaci bude sada výsledků přesunuta do serveru a
odstraněna z luminometru NGi.
Zvolíte‑li Ne, pak při příští synchronizaci NEBUDE sada výsledků přesunuta do serveru.
Po synchronizaci sada výsledků zůstane na luminometru NGi, takže můžete pokračovat v
zachycování měření a opakovaných testů.
5.05 Kontrola výsledků
Je možné prohlížet a kontrolovat předchozí výsledky.
Z HLAVNÍ NABÍDKY s použitím navigačních tlačítek (▲/▼) zvýrazněte KONTROLU
VÝSLEDKŮ a stiskněte tlačítko Zvolit.

INCOMPLETE RESULTS
Ward1
New Results
- Test Points: 3
- Measurements: 2
Mark results as Complete?
No
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Yes

MAIN MENU
Measure Sample
Program Mode
Review Results
Setup Menu
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Zobrazí se seznam vzorkových schémat uložených v luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NGi.
S použitím navigačních tlačítek (▲/▼) zvýrazněte schéma, které chcete zkontrolovat, a
stiskněte Zvolit.

Ward1
Ward2
Ward3
Ward4

REVIEW RESULTS
Result Sets↴
1
0
0
0
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S použitím navigačních tlačítek (▲/▼) zvýrazněte požadovanou sadu výsledků, kterou chcete
zkontrolovat, a stiskněte Zvolit.

Ward 1
19
19
21
22
22
22

Oct
Oct
Oct
Oct
Oct
Oct
Wed
Back

●
●
●
●
◒

02
09:25:11
02
13:47:02
02
09:05:44
02
08:55:17
02
14:30:22
◒

02
14:46:22
04 Jan 2012 10:09
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Proti existujícím sadám výsledků se objeví následující symboly:
Měření byla provedena u všech testovaných bodů ve vzorkovém schématu.
Měření byla provedena u některých testovaných bodů ve vzorkovém schématu. Tato měření NEBUDOU přesunuta při příští synchronizaci
luminometru NGi.
Měření byla provedena u některých testovaných bodů ve vzorkovém schématu a sada výsledků byla označena jako Kompletní. Tato
měření budou přesunuta při příští synchronizaci NGi.
Ward 1
Na obrazovce se nyní objeví všechny výsledky z dané výsledkové sady. S použitím
21 Oct 02
09:05:44
navigačních tlačítek (▲/▼) procházejte mezi výsledky.

T R
Test Point: Centre
Centre of overbed table  
Top cot or side bed rail  Floor Under patients bed X !
Bed Comms unit keyboard X 
Top Bedside cabinet
X X
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Stiskněte Zvolit, abyste si testovaný bod prohlédli podrobněji.
Přetočením obrazu dolů si prohlédnete opakované testy.
Je‑li zachycováno Uživatelské jméno, pak bude uživatel, který provedl měření nebo
opakovaný test, zobrazen na obrazovce.

Ward 1
21 Oct 02
09:05:44
Bed Comms unit keyboard
ATP-Surface
Result:
4112 RLU 
22 Oct 02, 13:52:11
UserName
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6.0 NABÍDKA NASTAVENÍ
6.01 Co umožňuje NABÍDKA NASTAVENÍ
6.02 Jak otevřít NABÍDKU NASTAVENÍ
6.03 Nastavení formátu data
6.04 Nastavení data
6.05 Nastavení času
6.06 Nastavení jazyka
6.07 Provádění autotestu
6.08 Nastavení intervalu podsvícení

6.01 Co umožňuje NABÍDKA NASTAVENÍ
NABÍDKA NASTAVENÍ umožňuje:
• nastavit formát data, jak je znázorněno níže, a formát času na 12/24 hodin,
• nastavit aktuální čas a datum,
• změnit jazyk displeje,
• zkontrolovat, zda přístroj pracuje v mezích kalibrace,
• nastavit časový interval podsvícení displeje.
6.02 Jak otevřít NABÍDKU NASTAVENÍ
Z HLAVNÍ NABÍDKY s použitím navigačních tlačítek (▲/▼) zvolte NABÍDKU NASTAVENÍ a
stiskněte tlačítko Zvolit.

MAIN MENU
Measure Sample
Program Mode
Review Results
Setup Menu
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Nyní je zobrazena NABÍDKA NASTAVENÍ.

SETUP MENU
Date & Time
Language
Self–check
Backlight Timeout
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6.03 Nastavení formátu data
Když jste v nabídce NASTAVENÍ, s použitím navigačních tlačítek (▲/▼) zvolte DATUM & ČAS
a stiskněte tlačítko Zvolit. Nyní je zobrazena nabídka DATUM & ČAS.
Dostupné formáty data jsou:
Den v týdnu D M R např. St 04 led 2012 12:31
Den v týdnu M D R např. St led 04 2012 12:31
R M D den v týdnu např. 2012 led 04 st 12:31
S použitím navigačních tlačítek (▲/▼) zvolte FORMÁT DATA a opakovaně tiskněte tlačítko
Změnit, dokud se nezobrazí požadovaný formát.
Stiskněte tlačítko Zpět pro návrat do NABÍDKY NASTAVENÍ nebo s použitím navigačních
tlačítek (▲/▼) zvolte jinou položku v nabídce DATUM & ČAS.

DATE & TIME
Set Date
04-Jan-12
Set Time
14:28:56
Date Format
DOW D M Y
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6.04 Nastavení data
Když jste v nabídce NASTAVENÍ, s použitím navigačních tlačítek (▲/▼) zvolte DATUM & ČAS
DATE & TIME
Set Date
04-Jan-12
a stiskněte tlačítko Zvolit. Nyní je zobrazena nabídka DATUM & ČAS.
Set
Time
14:28:56
Když jste v nabídce DATUM & ČAS, s použitím navigačních tlačítek (▲/▼) zvolte NASTAVIT
Date Format
DOW D M Y
DATUM. Den bude zvýrazněn až po stisknutí funkčního tlačítka Zvolit. S použitím
navigačních tlačítek (▲/▼) měňte Den, dokud nebude nastaven správný den. Stiskněte
tlačítko OK.
Na displeji bude nyní zvýrazněn Měsíc. Nastavte Měsíc s použitím navigačních tlačítek
(▲/▼), pak stiskněte OK.
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Na displeji bude nyní zvýrazněn Rok. Nastavte Rok s použitím navigačních tlačítek (▲/▼),
pak stiskněte OK.
Nyní s použitím navigačních tlačítek (▲/▼) zvolte jinou položku v nabídce DATUM & ČAS nebo stiskněte Zpět pro návrat do
nabídky NASTAVENÍ.
6.05 Nastavení času
Když jste v nabídce NASTAVENÍ, s použitím navigačních tlačítek (▲/▼) zvolte DATUM & ČAS
DATE & TIME
Set Date
04-Jan-12
a stiskněte tlačítko Zvolit. Nyní je zobrazena nabídka DATUM & ČAS.
Set
Time
14:28:56
Když jste v nabídce DATUM & ČAS, s použitím navigačních tlačítek (▲/▼) zvolte NASTAVIT
Date Format
DOW D M Y
ČAS, stiskněte Zvolit a na displeji budou zvýrazněny Hodiny. S použitím navigačních
tlačítek (▲/▼) měňte Hodiny, dokud nebude nastavena správná hodina. Stiskněte
tlačítko OK.
Na displeji budou nyní zvýrazněny Minuty. Nastavte Minuty s použitím navigačních tlačítek
(▲/▼), pak stiskněte OK.
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Na displeji budou nyní zvýrazněny Sekundy. Nastavte Sekundy s použitím navigačních
tlačítek (▲/▼), pak stiskněte OK.
S použitím navigačních tlačítek (▲/▼) zvolte jinou položku v nabídce DATUM & ČAS nebo stiskněte Zpět pro návrat do nabídky NASTAVENÍ.
POZNÁMKA: Datum a čas budou automaticky korigovány, kdykoli bude NGi synchronizován.
6.06 Nastavení jazyka
Pro aktuální seznam jazyků, které jsou k dispozici, se obraťte na místního distributora.
Když jste v nabídce NASTAVENÍ, s použitím navigačních tlačítek (▲/▼) zvolte JAZYK a
stiskněte tlačítko Zvolit.

SETUP MENU
Date & Time
Language
Self–check
Backlight Timeout
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Nyní je zobrazena nabídka JAZYK.
S použitím navigačních tlačítek (▲/▼) zvolte požadovaný jazyk. Stiskem některého z tlačítek
OK se vraťte do nabídky NASTAVENÍ.
POZNÁMKA: Jazyk se změní automaticky, jakmile navigační tlačítka (▲/▼) vyberou
jiný jazyk

Language
English
Francais
Espanol
Portugues
Deutsch
Italiano
Wed 04 Jan 2012 10:09
Back
Select

6.07 Provádění autotestu
Autotest provede jak měření pozadí, tak kontrolu kalibrace. Před zvolením možnosti Autotest, zajistěte, aby byla vzorková komora prázdná,
její kryt zavřený a aby byl přístroj předtím po dobu minimálně 15 minut v prostředí se stabilní teplotou.
Když jste v nabídce NASTAVENÍ, s použitím navigačních tlačítek (▲/▼) zvolte AUTOTEST.
SETUP MENU
Date & Time
Language
Self–check
Backlight Timeout
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Stisknutím Zvolit spustíte Autotest. Obrazovka zobrazí slova PROBÍHÁ AUTOTEST a řadu
„odpočítávacích“ bloků.
Performing Self–check
Please Wait........

Pokud přístroj pracuje v mezích kalibrace a naměřené hodnoty pozadí jsou přijatelné, zobrazí
se zpráva SPLŇUJE POŽADAVKY.
Performing Self Check


OK

PASS
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OK

Pokud přístroj nepracuje v mezích kalibrace, zobrazí se jedna ze tří následujících obrazovek. V takovém případě přístroj nepoužívejte –
nemusí správně fungovat. Kontaktujte 3M nebo místního distributora 3M a objednejte servis a kalibraci.
Neúspěšná kontrola kalibrace

SELF CHECK
Calibration Required –
Please contact nearest
Service Centre

OK

Neúspěšná kontrola pozadí

OK

SELF CHECK
High Background:
1,047 RLU

OK

Neúspěšná kontrola kalibrace
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OK

SELF CHECK
High Background:
1,047 RLU
Calibration Required –
Please contact nearest
Service Centre

OK
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OK

6.08 Nastavení Intervalu podsvícení
Displej na luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NGi je vybaven podsvícením, aby se zvýšila viditelnost v šeru nebo při špatném osvětlení.
Podsvícení lze trvale vypnout, trvale zapnout; nebo nechat svítit po dobu předem nastaveného časového intervalu, po jehož uplynutí
podsvícení zhasne. Stisknutím libovolného tlačítka se odpočítávání časového intervalu spustí znovu. Interval lze nastavit v rozmezí
5–60 sekund po 5 sekundách. Upozorňujeme, že přístroj má při podsvícení větší spotřebu proudu.
Za normálních světelných podmínek okolního prostředí obvykle není podsvícení potřeba.
Pokud podsvícení není nutné, nastavte parametr Interval podsvícení trvale na VYP. –
SETUP MENU
Date & Time
prodloužíte tím životnost baterie. Ve standardním nastavení je Interval podsvícení nastaven
Language
na 15 sekund.
Self–check
Když jste v nabídce NASTAVENÍ, s použitím navigačních tlačítek (▲/▼) zvolte
Backlight
Timeout
INTERVAL PODSVÍCENÍ.
S použitím navigačních tlačítek (▲/▼) zvolte požadovanou hodnotu intervalu.
◄
15
► Change
Stiskněte tlačítko Zpět pro návrat do NABÍDKY HLAVNÍ nebo s použitím navigačních tlačítek
(▲/▼) zvolte jinou položku v nabídce NASTAVENÍ.
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7.0 SYNCHRONIZACE NGi
7.01 Co je SYNCHRONIZACE NGi
7.02 Jak provádět SYNCHRONIZACI NGi

7.01 Co je SYNCHRONIZACE NGi
Synchronizace umožňuje přesun výsledků uložených v luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NGi do online softwaru 3M™ Clean‑Trace™
a zavedení vzorkových schémat z online softwaru 3M™ Clean‑Trace™ do luminometru Clean‑Trace NGi. Aby bylo možno provádět
PŘESUNUTÍ VÝSLEDKŮ, luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi musí být USB kabelem nebo přes dokovací stanici 3M™ Clean‑Trace™
připojen k počítači, na kterém byl instalován ovladač online softwaru 3M™ Clean‑Trace™. Ovladač online softwaru 3M™ Clean‑Trace™
umožňuje komunikaci mezi luminometrem 3M™ Clean‑Trace™ NGi a online softwarem 3M™ Clean‑Trace™. Podrobnější informace
naleznete v návodu pro uživatele online softwaru 3M™ Clean‑Trace™.
POZNÁMKA: Symbol USB se na obrazovce luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NGi objeví pouze tehdy, když je připojen k online softwaru
3M™ Clean‑Trace™ USB kabelem nebo přes dokovací stanici.
7.02 Jak provádět SYNCHRONIZACI NGi
Chcete‑li zahájit proces synchronizace, musíte kliknout pravým tlačítkem myši na ikonu Správce synchronizace 3M na oznamovací oblasti
vašeho počítače a zvolit Otevřít Správce synchronizace 3M
.
Nemůžete‑li ikonu najít v oznamovací oblasti, pak ji spusťte tak, že půjdete na
Start\All Programs\3M CleanTrace Hygiene Management Solution\ 3M NGi Sync.
Dále musíte kliknout na tlačítko Synchronizovat dole na obrazovce Správce synchronizace 3M.

Pak budete požádáni o zadání svého uživatelského jména a hesla. Po jejich zadání klikněte na OK.
Správce synchronizace 3M ověří vaše uživatelské jméno a heslo.

Jestliže nejsou správné, zobrazí se hlášení Přihlášení se nezdařilo. Znovu zadejte své uživatelské jméno a
heslo a zkuste to znovu.

Luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi začne komunikovat s online softwarem
3M™ Clean‑Trace™. Na NGi se zobrazí obrazovka uvedená vedle na stránce.
Data Synchronisation
In Progress

Na konci úspěšné synchronizace se na NGi zobrazí zpráva Synchronizace ukončena. Uložené
výsledky budou přesunuty do online softwaru 3M™ Clean‑Trace™ a budou odstraněny* z
luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NGi. Na luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NGi budou
aktualizovány veškeré úpravy Vzorkových schémat. Zvolte OK pro návrat do
HLAVNÍ NABÍDKY.

Synchronisation complete

OK

Wed 04 Jan 2012 10:09

OK

* POZNÁMKA: Dílčí sady výsledků, které nejsou Označeny jako kompletní NEBUDOU přesunuty na server nebo odstraněny z NGi.
Podrobnější informace viz oddíl 5.04 Dílčí sady výsledků.
Jestliže se během synchronizační fáze vyskytne jakýkoli problém, prosím nahlédněte do oddílu Odstraňování závad v tomto návodu k použití
nebo do návodu pro uživatele online softwaru 3M™ Clean‑Trace™.
8.0 ZVLÁDÁNÍ NĚKOLIKA ORGANIZACÍ
Máte‑li přístup k více než jedné organizaci, pak budete během synchronizace dotázáni,
kterou organizaci (organizace) chcete zavést do NGi. Jestliže zavádíte více než jednu
organizaci, pak se v HLAVNÍ NABÍDCE objeví nová položka ZMĚNIT ORGANIZACI a nahoře
na obrazovce HLAVNÍ NABÍDKY se objeví organizace, kterou aktuálně používáte.

Organisation1
Measure Sample
Program Mode
Review Results
Setup Menu
Change Organisation
Wed 04 Jan 2012 10:09
Select

Zvolením položky ZMĚNIT ORGANIZACI se zobrazí obrazovka se seznamem organizací,
které jsou na NGi. Pro zvolení organizace přetočte na příslušnou ORGANIZACI a
stiskněte Zvolit.

SELECT ORGANISATION
Organisation1
Organisation2
Organisation3
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Když měníte organizace, NGi zobrazí pouze informace pro tuto danou organizaci. Avšak informace nashromážděné pro ostatní organizace
jsou stále uloženy v paměti NGi a když provedete změnu zpět k těmto organizacím, budou vám tyto uložené informace k dispozici pro použití.

9.0 PLÁNOVANÉ MĚŘENÍ VZORKŮ
9.01 Použití Plánovaného měření vzorků
9.02 Opakované testování
9.03 Dílčí sady výsledků
9.04 Nové přidělení plánů

Plánované měření vzorků vám umožňuje stanovit, jak často mají být v konkrétní oblasti prováděna měření a, jako volitelná možnost, stanovit,
kdo má měření provést. Jestliže je systém plánovaného měření vzorků nastaven na webových stránkách, pak, když synchronizujete, budou
data plánovaného měření vzorků zaváděna do vašeho NGi.
Podrobnější informace o konfiguraci systému pro plánované měření vorků viz online software 3M™ Clean‑Trace™
Soubor nápovědy.
9.01 Použití Plánovaného měření vzorků
Jestliže byla data plánovaného měření vzorků zavedena do vašeho NGi, pak uvidíte v
HLAVNÍ NABÍDCE novou volitelnou možnost PLÁNOVANÉ MĚŘENÍ VZORKŮ.

Organisation1
Measure Sample
Program Mode
Review Results
Setup Menu
Scheduled Sampling
Wed 04 Jan 2012 10:09
Select

Když zvolíte PLÁNOVANÉ MĚŘENÍ VZORKŮ, budete možná požádáni, abyste se NGi
identifikovali. Jste‑li požádáni, abyste se identifikovali, uvidíte obrazovku, která vám umožní
zvolit vaše Uživatelské jméno.

SELECT USER
User 1
User 2
User 3
<No User Name>

Wed 04 Jan 2012 10:09

Pokud to váš správce webových stránek dovolil, pak může být na konci seznamu jmen volba <Žádné uživatelské jméno>. Zvolíte‑li tuto
možnost, přihlásíte se anonymně a uvidíte pouze plány, které nebyly přiděleny konkrétnímu uživateli.
Zvolíte‑li uživatelské jméno jiné než <Žádné uživatelské jméno>, budete možná požádáni,
abyste zadali 4místný PIN. Pokud neznáte svůj PIN, přihlaste se na webovou stránku a jděte
na Můj účet, abyste viděli nebo změnili svůj PIN uživatele NGi.
Enter PIN

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

←

Wed 04 Jan 2012 10:09
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Seznam plánů se zobrazí takto:
• Pokud správce webových stránek rozhodl, že se do NGi nebudou zavádět uživatelská jména, pak se na NGi zobrazí všechny plány.
• Jestliže byl zvolen uživatel, budou plány pro tohoto uživatele zobrazeny spolu s nepřidělenými plány.
• Jestliže byla zvolena položka <Žádné uživatelské jméno>, budou zobrazeny pouze nepřidělené plány.
Datum plánů
Plán pro Oddělení1, který
není přidělen žádnému
uživateli. Není stanoven
čas spuštění.
Plán pro Oddělení2, který je přidělen
uživateli PM0.
Je stanoven čas spuštění 09:00.

Přihlášený uživatel

Scheduled Sampling PM0
2012 Jan 04 Wed
Ward1
O
09:00 PM0 Ward2
◒

2012 Jan 05 Thu
O
Ward1
O
09:00 PM0 Ward2
2012 Jan 06 Fri
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Symbol stavu
(definice symbolů
viz níže)

V tomto případě se přihlásil uživatel PM0 a obrazovka zobrazuje plány pro uživatele PM0 spolu s nepřidělenými plány.
POZNÁMKA: Jestliže potřebujete najít úplné uživatelské jméno k 3znakovému uživatelskému jménu zobrazenému na obrazovce (např. PM0),
přihlaste se na webové stránky a podívejte se na záznamy účtů.
Obrazovka zobrazí plány na několik dnů (přesný počet dnů je specifikován v oddílu Moje organizace webových stránek), ale měření můžete
shromažďovat pouze podle plánů, které jsou buď pro Dnes, nebo pro historická data.
Jestliže se pokusíte zpracovávat plán pro Dnes, u kterého je čas a tento čas ještě nenastal, budete varováni, ale budete schopni
shromažďovat měření podle tohoto plánu.
Symboly stavu:
Podle tohoto plánu nebyla provedena žádná měření.
Měření byla provedena u všech testovaných bodů v plánu.
Měření byla provedena u některých testovaných bodů v plánu. Tato měření NEBUDOU přesunuta při příští synchronizaci NGi.
Měření byla provedena u některých testovaných bodů v plánu a to bylo označeno jako Kompletní. Tato měření budou přesunuta při příští
synchronizaci NGi.
Když zvolíte plán, uvidíte seznam testovaných bodů.
V tuto chvíli můžete být požádání, abyste zadali VÝSLEDKOVÉ NÁVĚŠTÍ, jestliže váš správce
RESULT LABEL
webových stránek aktivoval tuto funkci v oddílu Moje organizace.
Je to pole volného textu, které lze použít k zachycení doplňkových informací o měřeních,
Done
která se chystáte provést. Tento identifikátor lze použít ve zprávách produkovaných
A B C D E F G H I J K L M @
webovými stránkami.
N O P Q R S T U V W X Y Z .
Chcete‑li vstoupit do položky VÝSLEDKOVÉ NÁVĚŠTÍ, posuňte kurzor na požadované znaky
a b c d e f g h i j k l m !
a stiskněte Zvolit. Zvolené znaky se objeví nahoře na obrazovce. Až skončíte, posuňte
n o p q r s t u v w x y z $
kurzor na HOTOVO a stiskněte Zvolit.
Wed 04 Jan 2012 10:09
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V tuto chvíli se mohou zobrazit další obrazovky, jestliže váš správce webových stránek
nakonfiguroval funkci Flexibilní pole a jestliže byl do vašeho NGi zaveden vhodný software.
Podrobnější informace viz oddíl 10 Flexibilní pole.
Chcete‑li provést a uložit nová měření, s použitím navigačních tlačítek zvýrazněte požadovaný testovaný bod a stiskněte Měřit.
Symbol ► znamená, že název testovaného bodu je příliš dlouhý pro zobrazení na obrazovce.
Ward 1
Na zbytek názvu testovaného bodu se můžete podívat, když stisknete pravou stranu
Wed 04 Jan 2012 10:04
ovládacího tlačítka kurzoru.
Centre of overbed Ta► ATP-S
Test
1:
Typ testu, který se má použít pro zvolený testovaný bod, je zobrazen vpravo od názvu
ReTest:
testovaného bodu. V tomto případě je zapotřebí ATP‑S (povrchový test ATP).
Top cot or side bed ► ATP-S
Test 1:
ReTest:
Wed 04 Jan 2012 10:09
Back
Measure

Luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi pak provede cyklus měření…

Ward 1
Centre of overbed table
Swab:ATP-Surface

Measuring
Please Wait........

…a zobrazí výsledek. Stisknutím OK přijměte a uložte výsledek.

Ward 1
Centre of overbed table
Swab:ATP-Surface

52,827 RLU

X FAIL

OK

Wed 04 Jan 2012 10:09

OK

POZNÁMKA: Jestliže se pokusíte o měření bez testu 3M™ Clean‑Trace™ ATP v komoře luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NGi, zobrazí se
chybové hlášení Chybí tampón a pípnutí upozorní uživatele, že v komoře není test.
Výsledek je nyní uložen. Kurzor se automaticky posune k dalšímu testovanému bodu, nebo s
Ward 1
použitím navigačních tlačítek (▲/▼) zvýrazněte další požadovaný testovaný bod.
Wed 04 Jan 2012 10:04
Centre of overbed Ta► ATP-S
Testování ukončíte stiskem tlačítka Zpět.
52,847 RLU X
Test 1:
ReTest:
Top cot or side bed rail
Test 1:
ReTest:
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9.02 Opakované testování
Po provedení nápravných opatření je kdykoli možné provést opakované testování
testovaného bodu, kde se předtím testování nezdařilo. Zvolte správný testovaný bod, jak je
uvedeno výše, a proveďte měření.
Pamatujte, že obrazovka měření nyní zobrazuje Opakovaný test.

Ward 1
Centre of overbed table
Swab:ATP-Surface
ReTest

Measuring

Please Wait........

Nový výsledek je uložen na obrazovce v sekci Opakovaný test. Tentokrát test skončil
výsledkem splňujícím požadavky.
Test daného bodu lze opakovat několikrát, dokud není dosaženo výsledku splňujícího
požadavky. Obrazovka zobrazí pouze první test a poslední opakovaný test, ale ukládají se
všechny předchozí opakované testy daného bodu.
POZNÁMKA: Sadu výsledků lze zavřít a později zase otevřít. Například pokud v daný čas
nebylo možné provést všechna měření nebo je‑li třeba se vrátit k sadě výsledků a měření
opakovat, pak možná bude nutné znovu otevřít nedokončenou sadu výsledků a získat
další data.

Ward 1
Wed 04 Jan 2012 10:04
Centre of overbed Ta► ATP-S
52,847 RLU X
Test 1:
108 RLU 
ReTest:
Top cot or side bed ► ATP-S
Test 1:
ReTest:
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9.03 Dílčí sady výsledků
Dílčí sada výsledků je sada výsledků, která nemá měření u všech svých testovaných bodů.
Jestliže získáváte měření nebo opakované testy a rozhodnete se opustit sadu výsledků
(stisknutím Zpět), pak se zobrazí obrazovka NEKOMPLETNÍ VÝSLEDKY, jestliže nejsou
měření u všech testovaných bodů (tzn. je to dílčí sada výsledků).
Zvolíte‑li Ano, pak při příští synchronizaci bude sada výsledků přesunuta do serveru a
odstraněna z NGi.
Zvolíte‑li Ne, pak při příští synchronizaci NEBUDE sada výsledků přesunuta do serveru.
Po synchronizaci sada výsledků zůstane na NGi, takže můžete pokračovat v zachycování
měření a opakovaných testů.
9.04 Nové přidělení plánů
Jestliže správce webových stránek dovolil nové přidělení plánů na NGi (viz obrazovka Moje
organizace), a jestliže byly plány zavedeny do NGi, pak na HLAVNÍ NABÍDCE uvidíte další
položku nabídky PŘIDĚLENÍ PLÁNU.

INCOMPLETE RESULTS
Ward1
Wed 04 Jan 2012 10:04
- Test Points: 3
- Measurements: 2
Mark results as Complete?
No

Wed 04 Jan 2012 10:09

Yes

MAIN MENU
Measure Sample
Program Mode
Review Results
Setup Menu
Scheduled Sampling
Schedule Assignment
Wed 04 Jan 2012 10:09
Select

Zvolením PŘIDĚLENÍ PLÁNU se zobrazí seznam plánů a jejich aktuální přidělení.

ASSIGN SCHEDULE
2012 Jan 04 Wed
Ward1
O
09:00 PM0 Ward2
◒

2012 Jan 05 Thu
Ward1
O
09:00 PM0 Ward2
O
2012 Jan 06 Fri
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Přetočení obrazu k určitému plánu a stisknutí Zvolit vám umožní provést jednu ze dvou činností:
• Je‑li plán v současné době přidělen některému uživateli, bude vám umožněno zrušit přidělení.
• Není‑li plán v současné době přidělen žádnému uživateli, bude vám umožněno přidělit jej nějakému uživateli.
POZNÁMKA: Je‑li plán v současné době přidělen některému uživateli a vy jej chcete přidělit jinému uživateli, zrušte přidělení tohoto plánu a
pak plán přidělte novému uživateli.
Zvolením plánu, který je v současné době přidělen některému uživateli, se zobrazí obrazovka
potvrzení. Jestliže zvolíte Ano, bude zrušeno přidělení plánu tomuto uživateli.

Remove Assignment
2012 Jan 04 Wed
Ward1
Remove schedule assignment for
User Name?
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Cancel
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Zvolíte‑li plán, který v současné době není přidělen, zobrazí se seznam jmen. Zvolením
některého jména a stisknutím tlačítka Zvolit přidělíte tento plán některému uživateli.

ASSIGN USER TO SCHEDULE
2012 Jan 04 Wed
Ward1
Username1
UN1
Username2
UN2
Username3
UN3
Username4
UN4
Username5
UN5
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10.0 FLEXIBILNÍ POLE
10.01 Vytvoření nové sady výsledků
10.02 Aktualizace existující sady výsledků

Během procesu měření se mohou zobrazit další obrazovky, jestliže váš správce webových stránek nakonfiguroval funkci FLEXIBILNÍ POLE a
jestliže byl do vašeho NGi zaveden vhodný software.
Funkce Flexibilní pole dovoluje připojit k měřením další identifikační údaje, což umožní, aby vaše zprávy měly větší vypovídací schopnost.
Například si můžete přát zachytit používaný čisticí roztok nebo jméno pracovníka, který čistil oblast, která je testována.
Pokud byla aktivována a nakonfigurována funkce Flexibilní pole, pak se při vytváření nové sady výsledků nebo aktualizaci existující sady
výsledků zobrazí další obrazovky uvedené níže.
10.01 Vytvoření nové sady výsledků
Při vytváření nové sady výsledků je zobrazena obrazovka s flexibilními poli a jejich
standardními hodnotami. Některá pole nemusí mít standardní hodnotu.
Chcete‑li zachovat standardní hodnoty, použijte navigační tlačítka (▲/▼) a zvýrazněte
PŘIJMOUT HODNOTY a stiskněte Zvolit. Tím se dostanete k procesu měření.

Chcete‑li změnit hodnoty flexibilního pole, použijte navigační tlačítka (▲/▼) ke zvýraznění
určité hodnoty a stiskněte Zvolit. Tím se zobrazí obrazovka, ve které můžete změnit
zvolenou hodnotu flexibilního pole. Automaticky se zvolí standardní hodnota. S použitím
navigačních tlačítek (▲/▼) zvolte požadovanou hodnotu. Je‑li pole prázdné, bude na konci
seznamu hodnot zobrazena hodnota <Žádná>. Když jste zvolili požadovanou hodnotu,
stiskněte Zvolit.

Flexible Field Value
Flexible Field
Value
Flexible Field
Value
Flexible Field
Value
Accept
Wed 04 Jan
Back

1 Name
2 Name
3 Name
Value
2012 10:09
Select

Change Flexible Field Name
Value11
Value12
Value13
Value14
Value15
Value16
<None>
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10.02 Aktualizace existující sady výsledků
Když zvolíte existující sadu výsledků, znovu se zobrazí obrazovka hodnot flexibilního pole. Postup změny nebo přijetí hodnot FLEXIBILNÍHO
POLE je stejný, jako při vytváření nové sady výsledků.
11.0 POKYNY PRO UŽIVATELE
VAROVÁNÍ: Neprovádějte servisní práce na luminometru 3M™ Clean‑Trace™, dokovací stanici ani napájecím zdroji. Svěřte tuto práci
pouze oprávněnému servisnímu personálu společnosti 3M.
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi ani napájecí zdroj, pokud je jejich kryt poškozen.
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte jiný napájecí zdroj, než zdroj specifikovaný výrobcem 3M.
1. Luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi je konstruován jako robustní přístroj, který se snadno používá, jedná se však o citlivý přístroj, se
kterým je nutno zacházet opatrně.
2. Vzorková komora musí být mezi měřeními uzavřena nebo zakryta krytem.
3. Dbejte, abyste nedošlo ke kontaminaci vnitřku komory rozlitím tekutých vzorků nebo založením tampónu mimo jeho zkumavku.
4. Vždy před vypnutím přístroje vyjměte vzorek.
5. Po použití přístroj vždy vypněte.
6. Sady testovacích činidel uchovávejte a používejte v souladu s pokyny dodanými se sadou.
7. Používejte pouze činidla dodaná společností 3M nebo jejím místním distributorem.
8. Výsledky jsou nezávislé na teplotách v rozsahu 15–25 °C. Při teplotách nižších než 15 °C bude zobrazena nižší hodnota. Jsou‑li však
testy prováděny vždy při této nižší teplotě, lze získat konzistentní výsledky.
9. Vzorková komora má bránit přístupu okolního světla během měření; přístroj má však vysoce citlivý detektor, takže je nutno postupovat
opatrně. Je vhodné přístroj nepoužívat na jasném a přímém slunečním světle.
10. Nenechávejte luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi na místech, kde by byl vystaven páře, vysoké vlhkosti, prachu nebo vibracím.
11. Pokud luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie.
12. Kompletní informace specifické pro daný typ testu najdete v návodu k testovací sadě.

12.0 PÉČE O LUMINOMETR 3M™ CLEAN‑TRACE™ NGi
12.01 Čištění
12.02 Teplota
12.03 Pokyny pro baterii

12.01 Čištění
Vnější povrchy přístroje otřete navlhčeným hadříkem a poté otřete dosucha.
12.02 Teplota
Přístroj neuchovávejte při teplotách pod 4 °C či nad 40 °C. Při nízkých teplotách může dojít ke kondenzaci vlhkosti. Před použitím přístroj
nechte ohřát na pokojovou teplotu a hadříkem nebo tamponem otřete dosucha vnější povrchy.
12.03 Pokyny pro baterii
Toto jsou osvědčené postupy pro používání baterie luminometru 3M™ Clean-Trace™ NGi, aby se optimalizovala kapacita nabití baterie a její
životní cyklus.
• Jestliže luminometr 3M™ Clean-Trace™ NGi nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii.
• Plně nabíjejte baterii po dobu alespoň 2 hodin před použitím luminometru 3M™ Clean-Trace™ NGi. To platí pro nové baterie i pro
náhradní baterie instalované v luminometrech 3M™ Clean-Trace™ NGi.
• Při normálním používání má dobíjecí Li-ion baterie 3M NGLBP1 kapacitu nabití až osm hodin. Když baterie potřebuje dobít, indikátor
stavu baterie nezobrazuje žádné proužky, což je na obrázku níže označeno jako Vybitá – 10 %. Před dobíjením baterie nemusí být vybitá
do stavu „bez proužků“. Je přípustné částečné nabíjení.

• Baterie má předpokládanou životnost a při každém nabíjení a vybíjení stárne. Stárnutím ztrácí baterie postupně svou kapacitu nabití a
neudrží náboj. Proto, jak baterie stárne, má postupně menší kapacitu nabití než osm hodin.
• Jestliže baterii skladujete po dobu delší než měsíc, skladujte ji při 50% nabití. Baterie je nabitá na 20–49 %, když má ikona baterie
dva proužky, a na 50–74 %, když se zobrazí 3 proužky. Neskladujte zcela vybitou baterii, protože by mohla ztratit schopnost dobití.
Neskladujte plně nabitou baterii, protože by mohla ztratit schopnost dobití na plnou kapacitu.
• Neponořujte luminometr 3M™ Clean-Trace™ NGi ani baterii do žádné tekutiny, ani je nenechte zvlhnout.
• Nenoste baterii v kapsách, peněženkách/kabelkách nebo na jiných místech, kde by mohla přijít do styku s kovovými předměty.
• Nevystavujte baterii přímému slunečnímu světlu ani ji neskladujte na přímém slunečním světle nebo při nadměrné teplotě (60 °C [140
°F]) ani ve vlhkém nebo žíravém prostředí.
• Baterií neházejte, vyvarujte se úderů, ani ji nevystavujte fyzickým otřesům.
• Nepropichujte bateriové pouzdro, ani je násilím neotvírejte. Nerozebírejte baterii.
• Uchovávejte baterii mimo dosah dětí.
• Nedobíjejte baterii v blízkosti zdroje tepla ani v mimořádně horkém prostředí (teploty vyšší než 45 °C).
• Nepoužívejte baterii, jestliže vydává zápach, vytváří nadměrné teplo nebo se výrazně změnila její barva nebo je výrazně zdeformovaná.
Jestliže baterie teče nebo vydává zápach, udržujte ji mimo dosah otevřeného ohně.
• Jestliže baterie teče a kapalina z baterie se vám dostane do očí, vypláchněte oči vodou a vyhledejte lékařské ošetření.
Doporučujeme baterii pravidelně vyměňovat po dvou letech normálního používání nebo vyměnit, jestliže bylo s baterií nesprávně zacházeno
kterýmkoli z výše popsaných způsobů, jestliže baterie vykazuje známky přehřátí nebo je-li její tvar zdeformovaný.
Bezpečnostní informace k luminometru 3M™ Clean-Trace™ NG a k dokovací stanici luminometru 3M™ Clean-Trace™ NG včetně
lithiové baterie najdete v brožuře Důležité informace. Máte-li jakékoli dotazy, obrať te se na místního zástupce společnosti 3M.
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13.01 Všeobecné informace
Informace v této části vám usnadní řešení problémů, k nimž může při práci s luminometrem 3M™ Clean‑Trace™ NGi dojít. Podrobnější
informace vám poskytne 3M nebo její místní distributor.
Problém

Pravděpodobná příčina

Řešení

Hlášení Baterie málo
nabitá

Baterii je nutné nabít.

Vypněte přístroj. Pokud se na displeji objeví varování BATERIE MÁLO
NABITÁ, v žádném případě NEPOKRAČUJTE v měření. Dobijte baterii
nebo nechte přístroj pracovat ze zásuvky střídavého proudu.

Vysoká pozadí

(a) Do komory proniká vnější světlo.
(b) V komoře je ještě vzorek.
(c) Komora byla mezi měřeními
ponechána dlouho otevřená.
(d) Kontaminace komory.
(e) Porucha přístroje.

(a) Měřicí komora nebyla bezpečně uzavřena. Zkontrolujte, zda je
komora uzavřena.
(b) Vyjměte vzorek.
(c) Proveďte kontrolu znovu s uzavřenou komorou.
(d) Vypněte přístroj. Ponechte 2 hodiny v klidu a poté znovu proveďte
kontrolu. NEPOKOUŠEJTE SE čistit vnitřní prostor.
(e) Kontaktujte společnost 3M nebo místního distributora.

Displej je prázdný

(a) Baterie je zcela vybitá.
(b) Kontaminované kontakty baterie.
(c) Porucha přístroje.

(a) Dobijte baterii
(b) Vyjměte baterii a jemně očistěte kontakty suchým tamponem.
NEČISTĚTE abrazivními materiály.
(c) Kontaktujte společnost 3M nebo místního distributora.

Vysoké hodnoty
kontroly činidla

(a) Vysoké pozadí
(b) Kontaminace činidel nebo ostatních
materiálů.

(a) Viz Vysoká pozadí
(b) Opakujte kontrolu a zjistěte, zda byla kontaminace ojedinělá.
Pokud problém trvá, kontaktujte 3M nebo místního distributora.

(a) Problém se vzorkem/činidlem.
(b) Porucha přístroje.

(a) Zkontrolujte správnost přípravy vzorku a činidla podle návodu
k testové sadě. Opakujte kontrolu s novými činidly a zaručeně
pozitivním vzorkem, například naší pozitivní kontrolou (3M Positive
Control Test).
(b) Kontaktujte společnost 3M nebo místního distributora.

Výsledky jsou nižší
než očekávané

POZNÁMKA: Sluneční světlo nebo statická elektřina mohou způsobit fosforeskování zkumavek s tampóny, a tím i vysoké hodnoty výsledků.
Pokud se jedná o tuto příčinu, ihned opakované měření přinese obvykle hodnoty o 50 % nižší. Při dalším opakování budou výsledky stále
klesat, až se přiblíží normálu. Chraňte zkumavky s tampóny před jasným slunečním světlem a neprovádějte na něm měření.
13.02 Obrazovky při závadě baterie
Stisknutím OK se vraťte do HLAVNÍ NABÍDKY a přístroj VYPNĚTE. Pokud se na displeji objeví
varování BATERIE MÁLO NABITÁ, v žádném případě NEPOKRAČUJTE v měření. Dobijte
baterii nebo nechte přístroj pracovat ze zásuvky střídavého proudu.
Battery Low!

OK

Wed 04 Jan 2012 10:09

OK

13.03 Obrazovky při chybě komunikace
Jestliže dojde k chybě komunikace mezi luminometrem 3M™ Clean‑Trace™ NGi a online softwarem 3M™ Clean‑Trace™, řiďte se pokyny
zobrazovanými na obrazovce Správce synchronizace 3M.
Zajistěte, aby byly používány správné komunikace a aby konektory byly bezpečně zapojeny jak v luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NGi, tak
v portu počítače. Pokud problém trvá, kontaktujte 3M nebo místního distributora.

13.04 Obrazovka při chybě autotestu
Toto je obrazovka luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NGi, na kterém proběhla neúspěšná
kontrola pozadí nebo kalibrace. V takovém případě nepoužívejte přístroj k měření –
nemusí fungovat správně. Kontaktujte 3M nebo místního distributora a objednejte servis
nebo kalibraci.

SELF CHECK
High Background:
1,047 RLU
Calibration Check Failed.
Please leave the instrument at
stable temperature for 15 mins
and try again
Wed 04 Jan 2012 10:09
OK
OK

13.05 Obrazovky při dalších závadách
Paměť přístroje je plná, nelze ukládat další výsledky. Stisknutím OK přesuňte všechny
uložené výsledky do počítače a příslušnou operaci zkuste znovu.
Došlo k vnitřní závadě komory nebo jejích připojení. Kontaktujte společnost 3M nebo
místního distributora.

Chamber Fault!
Unable to measure

OK

Wed 04 Jan 2012 10:09

OK

Chybové hlášení

Opatření provedené uživatelem

Neočekávaná chyba:
vyžadování výsledků

Odpojte luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi od přívodu USB nebo jej vyjměte z dokovací stanice, pak jej
znovu připojte a znovu synchronizujte.

Neočekávaná chyba:
přesouvání výsledků

Odpojte luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi od přívodu USB nebo jej vyjměte z dokovací stanice, pak jej
znovu připojte a znovu synchronizujte.

Nebyla zavedena všechna
vzorková schémata
Chyba při vymazávání
a zavádění vzorkových
schémat

S použitím webové stránky správy online softwaru 3M™ Clean‑Trace™ zkontrolujte, zda byla vzorková
schémata přidělena uživateli luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NGi.
Odpojte luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi od přívodu USB nebo jej vyjměte z dokovací stanice, pak jej
znovu připojte a znovu synchronizujte.

Nebyla zavedena všechna
vzorková schémata. Zkuste
znovu sekvenci přesunutí

Odpojte luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi od přívodu USB nebo jej vyjměte z dokovací stanice, pak jej
znovu připojte a znovu synchronizujte.

Nejsou k dispozici žádná
vzorková schémata

S použitím webové stránky správy online softwaru 3M™ Clean‑Trace™ zkontrolujte, zda byla uživateli
luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NGi přidělena vzorková schémata.
Odpojte luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi od přívodu USB nebo jej vyjměte z dokovací stanice, pak jej
znovu připojte a znovu synchronizujte.

Přijatá chyba:
vymazání výsledků,
výsledky nebyly vymazány

Odpojte luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi od přívodu USB nebo jej vyjměte z dokovací stanice, pak jej
znovu připojte a znovu synchronizujte.

Není připojení do sítě

Naznačuje problém se schopností připojení do sítě mezi softwarem ovladače online softwaru
3M™ Clean‑Trace™ a internetem. Obvyklou příčinou této chyby je zástupný server instalovaný na vaší
síti. Pro podrobnější informace se obraťte na vaši IT asistenční službu.

13.06 Náhodná změna nastavení jazyka
Pokud dojde k náhodné změně nastaveného jazyka, návrat k původnímu jazyku může být obtížný. V takovém případě původní jazyk obnovte
tímto sledem tisknutí tlačítek:
1. Vypněte luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NGi, pak jej zapněte a vyčkejte, až se objeví hlavní nabídka.
2. Jednou stiskněte navigační tlačítko „nahoru“.
3. Jednou stiskněte funkční tlačítko Vpravo.
4. Jednou stiskněte navigační tlačítko „dolů“.
5. Jednou stiskněte funkční tlačítko Vpravo.
6. Navigačními tlačítky zvolte ze seznamu potřebný jazyk a jednou stiskněte funkční tlačítko Vpravo.

14.0 PŘÍLOHY
14.01 Technické údaje
14.02 Termíny a formáty

14.01 Technické údaje
Uživatelské rozhraní
• Jednoduše strukturovaný systém nabídek
• LCD uživatelské rozhraní řízené tlačítky a nabídkou
• Uživatelské rozhraní se 7 tlačítky – NAHORU, DOLŮ, VLEVO, VPRAVO, VYPÍNAČ a 2 softwarově definovaná tlačítka
• Dotyková klávesnice ze silikonové pryže
• Rozhraní a software umožňují uživateli rychlé zadávání textu
Displej
• Grafický LCD displej, 240x160 pixelů
• Automatická regulace kontrastu – kompenzuje kolísání kontrastu vlivem změn teploty
• Podsvícení s možnostmi jeho načasovaného zapnutí/vypnutí, které jsou v softwaru
• Přetáčení obrazu nahoru/dolů v položkách dlouhého seznamu
• Automaticky přizpůsobitelné posuvné pruhy, které signalizují velikost seznamu a pozici v něm, jako v aplikacích Microsoft® Windows.
• Zobrazení data a času (s výjimkou měření a klidového režimu)
Ergonomie
• Ovládání levou nebo pravou rukou
• Obrazovku lze číst při držení přístroje v ruce i v poloze na stole
• Plně přenosný přístroj, je vhodný i k práci na stole. K dispozici jsou jako volitelné příslušenství přenosné pouzdro s popruhem na rameno
nebo s opaskem nebo dokovací stanice – pro max. flexibilitu uživatele.
Vzorková komora
• Zabraňte měření při otevřeném krytu
Nabíjení
• Vyjímatelná uzavřená bateriová jednotka
• Rychlé nabíjení
• Napájecí konektor na přístroji a volitelná dokovací stanice jako nabíjecí kolébka
• Automatická detekce zapojení nabíječky
• Ikona na displeji signalizující zbývající životnost baterie

Inteligentní diagnostika
• Integrovaná diagnostika závad a stavu
• Výsledky mimo kalibrační meze
• Příliš vysoká pozadí
• Integrovaná kontrola kalibrace
Uložené výsledky
• Uložené soubory budou obsahovat následující informace
oo Jedinečný název výsledkového souboru
oo Ident. nebo sériové číslo přístroje
oo Název vzorkového schématu
oo Razítko s datem/časem prvního otevření
oo Razítko s datem/časem posledního editování
oo Razítko s datem/časem každého jednotlivého výsledku
oo V tomto souboru se objeví každý výsledek včetně opakovaných testů
oo Status jednotlivých výsledků – splňuje požadavky / hraniční / nesplňuje požadavky
oo Uživatelské jméno
oo Číslo šarže výrobku nebo referenční údaj testu uživatele, pokud byly zadány
oo Další pole definovaná v online softwaru 3M™ Clean‑Trace™
• Energeticky nezávislá paměť dat
• Bateriově zálohovaná paměť SRAM
• Kapacita paměti větší než 3500 výsledků
Zabezpečení
• Každý přístroj má jedinečné softwarově kódované identifikační číslo
• Chráněno heslem na úrovni přístroje a uživatele

Příslušenství
• Dokovací stanice luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NG
-- Mechanický držák na přístroj s duplikovanými přístrojovými konektory
-- Uživatel může zapojit kabely buď přímo do přístroje, nebo do
dokovací stanice
-- Možnost přístroj jednoduše zvednout a odnést bez odpojování kabelů
-- Zajišťuje zvýšenou stabilitu přístroje na stole.
-- Dokovací stanice luminometru 3M™ Clean‑Trace™ NG drží luminometr
3M™ Clean‑Trace™ NGi v optimálním pracovním/zorném úhlu pro
použití na stole.
• Měkké přenášecí pouzdro na luminometr 3M™ Clean‑Trace™ NG
Rozměry: Přibližně 205 mm x 85 mm x 60 mm (8,1” x 3,3” x 2,4”)
Hmotnost: 400 gramů (14 oz)
Teplota
Rozsah teploty pro skladování 4–40 °C (39–104 °F)
Optimální rozsah provozní teploty 15–25 °C (59–77 °F)
Vestavěná tepelná čidla
Baterie: Li‑ion
14.02 Termíny a formáty
Následující formáty se používají v celé této příručce k označení určitých položek a kroků:
Tučná velká písmena

např. FORMÁT DATA

Tučná malá písmena

např. Zvolit

Jednoduché uvozovky

např. „Měsíc“

Nabídka
RS232
Vzorkové schéma
Autotest
USB

Položka nabídky
Stisknutí tlačítka s použitím jednoho z funkčních
tlačítek
Specifická položka v nabídce

Seznam dostupných funkcí zobrazený na obrazovce, kde lze jednotlivé funkce zvolit pomocí kurzorových a
funkčních tlačítek.
Metoda připojení k počítači. Vyžaduje specifický kabelový konektor.
Vzorkové schéma je seznam testovaných bodů s úrovněmi splnění a nesplnění požadavků, předem vytvořený s
použitím online softwaru 3M™ Clean‑Trace™.
Prostředek pro kontrolu, zda přístroj pracuje v předem stanovených mezích.
Metoda připojení k počítači. Vyžaduje specifický kabelový konektor.
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